
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2389 

 

04.10.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 35 
 

 

Про звернення ТРК «СТВ» - Сєвєродонецького 

комунального підприємства, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., 

щодо внесення змін до рішення Національної ради № 59 від 19.01.2011 

та п. 10  додатка 2 до рішення Національної ради № 827 від 27.04.2011  
 

 

Розглянувши звернення (вх. № 16/4461 від 19.08.2011) ТРК «СТВ» - 

Сєвєродонецького комунального підприємства, м. Сєвєродонецьк Луганської обл. 

(юридична та фактична адреси: вул. Гагаріна, 93, м. Сєвєродонецьк, Луганська 

обл., 93400; директор Віталій Георгійович Івченко), щодо внесення змін до 

рішень Національної ради № 59 від 19.01.2011 та № 827 від 27.04.2011, 

враховуючи фактичну територію розповсюдження програм на частоті 105,3 МГц 

у м. Сєвєродонецьку Луганської обл., керуючись статтями 23, 27, 31, 35 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України 

“Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2011 (чисельність 

наявного населення України), беручи до уваги результати вимірів Луганської 

філії КРРТ зони впевненого прийому радіопередач на частоті 105,3 МГц у м. 

Сєвєродонецьку Луганської обл. вх. № 16/4210 від 08.08.2011, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради № 59 від 19.01.2011  в частині 

«територія розповсюдження програм», зазначивши: 

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 

2. Відповідно до п. 1 цього рішення внести зміни до  п. 10 додатка 2 до 

рішення Національної ради № 827 від 27.04.2011 та викласти його згідно із 

докладними характеристиками каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з 

додатком до рішення. 

 3. Управлінню бухгалтерської служби здійснити розрахунок ліцензійного 

збору відповідно до пп. 1, 2 цього рішення, на підставі Методики розрахунку 

розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на 

мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за 

переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії 



провайдера програмної послуги, нарахувати ТРК «СТВ» - Сєвєродонецькому 

комунальному підприємству, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., ліцензійний збір 

за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням частоти 105,3 

МГц у м. Сєвєродонецьку Луганської обл., територія розповсюдження програм – 

згідно з додатком до рішення, обсяг мовлення – 24 години на добу. Врахувати 

коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм n= згідно з 

додатком до рішення, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття 

рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування 

телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської 

служби, правового забезпечення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради І. Опілат. 

 

 
Голова Національної ради              /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

 04.10.2011 № 2389 

 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

ТРК «СТВ» - Сєвєродонецьке комунальне підприємство,  

м. Сєвєродонецьк Луганської обл. 

 

 

 

 

Територіальна категорія мовлення: місцеве 

 

№ 

з/

п 

Місцезнаходження 

передавача 

Частота/ 

канал 

мовлення 

Потужність 

передавача 

(кВт) 

Територія 

розповсюдження 

програм 

Значення 

коефіцієнта 

n 

1. Луганська обл.,  

м. Сєвєродонецьк,  

пр. Радянський, 21 

105,3 МГц 1,0 м. Сєвєродонецьк 

(міськрада),  

м. Лисичанськ 

(міськрада),  

м. Рубіжне та 

райони: 

Кремінський, 

Новоайдарський, 

Попаснянський 

50 

 

 

 
Начальник управління  

бухгалтерської служби – головний бухгалтер   /підпис/  Т. Стороженко 

 
Начальник управління науково-технічного 

і частотного розвитку     /підпис/  Т. Мироненко 

 

 


